
LĪGUMS Nr.02-01/3/17 

par printeru, skeneru, faksu un papīra smalcinātāju apkopi, remontu un kārtridžu 

iegādi printeriem un faksiem  

 

Rīgā, 2017.gada 13.februārī 

 

AS "Rīgas Centrāltirgus", reģ. Nr.50003249741, tās valdes priekšsēdētāja Andra 

Morozova, valdes locekļa Valda Karnīša un valdes locekļa Kaspara Zaula personā, kuri darbojas 

saskaņā ar Statūtiem, turpmāk – PIRCĒJS, no vienas puses, un 

SIA "Biroja Tehnikas Eksperts", vienotais reģistrācijas Nr.50103235771, tās valdes 

priekšsēdētāja Jāņa Šmita personā, kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk – 

PĀRDEVĒJS, no otras puses,  

kopā sauktas – Puses, ņemot vērā AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 02.02.2017 lēmumu 

Nr. 02-1/67 par iepirkuma "Printeru, skeneru, faksu un papīra smalcinātāju apkope, remonts un 

kārtridžu iegāde printeriem un faksiem" (id.Nr. RCT 17-2-I) rezultātiem, noslēdz šāda satura 

līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN SUMMA 

1.1. PĀRDEVĒJS apņemas: 

1.1.1. veikt printeru, skeneru, faksu un papīra smalcinātāju apkopi un remontu (turpmāk 

– Pakalpojums); 

1.1.2. piegādāt un uzpildīt, vai piegādāt, vai uzpildīt, kārtridžus printeriem un faksiem 

(turpmāk – Prece).  

1.2. PĀRDEVĒJS Līguma 1.1.punktā noteikto veic atbilstoši Līguma noteikumiem, 

PIRCĒJA atsevišķiem pasūtījumiem un Līguma pielikumam Nr.1 "Tehniskā specifikācija" un 

Līguma pielikumam Nr.2 "Finanšu piedāvājums", kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 

1.3. Līguma kopējā summa ir līdz EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro, 00 

centi) bez PVN. 

 

2. PASŪTĪJUMU UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Preces un Pakalpojumus PIRCĒJS pasūta tiekoties ar Pārdevēja menedžeri vai arī 

pasūtīšanai izmanto telefonu vai elektronisko pastu. Gadījumā, ja PIRCĒJS veic pasūtījumu 

izmantojot telefonu vai elektronisko pastu, PĀRDEVĒJAM ir pienākums 1 (vienas) darba 

dienas laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas elektroniski nosūtīt PIRCĒJAM finanšu 

piedāvājumu attiecīgajam pasūtījumam. PIRCĒJS saņemto finanšu piedāvājumu izskata 3 (trīs) 

darba dienu laikā un nosūta PĀRDEVĒJAM pasūtījuma apstiprinājumu, grozījumus 

pasūtījumā vai atceļ pasūtījumu.  

2.2. PĀRDEVĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma pabeigšanas iesniedz 

PIRCĒJAM pieņemšanas – nodošanas aktu. 

2.3. PIRCĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda sniegtā Pakalpojuma atbilstību 

Līguma noteikumiem un paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu vai iesniedz PĀRDEVĒJAM 

motivētu atteikumu pieņemt Pakalpojumu. Parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu PIRCĒJS 

apstiprina sniegtā Pakalpojuma atbilstošu kvalitāti un apmēru. 

2.4. Motivēta atteikuma gadījumā Puses paraksta vienošanas protokolu, norādot 

PĀRDEVĒJA sniegtajā Pakalpojuma konstatētās nepilnības, defektus un to novēršanas 

termiņu. 

2.5. Motivēta atteikuma gadījumā par Pakalpojuma izpildes datumu tiek uzskatīts 

datums, kad PĀRDEVĒJS pēc Pakalpojuma pabeigšanas atkārtoti iesniedzis PIRCĒJAM 

pieņemšanas – nodošanas aktu. 

2.6. Ja PĀRDEVĒJS pārdevis nekvalitatīvu vai neatbilstošu Preci, vai atklājas Preces 

iztrūkums, tiek sastādīts defekta akts, kurā PIRCĒJS norāda atklātos trūkumus. 

PĀRDEVĒJAM uz sava rēķina tie jānovērš 10 (desmit) dienu laikā.  



2.7. Defekta aktu paraksta Pušu pilnvaroti pārstāvji un tas kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

2.8. PĀRDEVĒJS Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu iesniedz AS "Rīgas 

Centrāltirgus" Administratīvajā nodaļā, 3.kab., Nēģu ielā 7, Rīgā. 

2.9. PĀRDEVĒJS rēķinu par sniegto Pakalpojumu vai Preču pavadzīmi-rēķinu 

iesniedz AS "Rīgas Centrāltirgus" Administratīvajā nodaļā, 3.kab., Nēģu ielā 7, Rīgā. 

2.10. PIRCĒJS veic pasūtīto Preču un Pakalpojumu apmaksu PĀRDEVĒJAM 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc Preču piegādes, Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta vai 

Preču pavadzīmes – rēķina saņemšanas. 

 

3. LĪGUMA TERMIŅŠ UN GARANTIJA 

3.1. Šis Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā 

24 (divdesmit četrus) mēnešus no Līguma spēkā stāšanās dienas.  

3.2. Pusēm ir tiesības pagarināt Līguma darbības termiņu uz laiku ne ilgāku par 6 

(sešiem) mēnešiem, gadījumā, ja Līguma 3.1.punktā minētajā laika periodā PIRCĒJS nav veicis 

pasūtījumus par visu Līguma 1.3.punktā noteikto kopējo Līguma summu.  

3.3. Garantija pildītiem un atjaunotajiem kārtridžiem ir vismaz 6 (seši) mēneši.  

3.4. Garantija oriģinālajiem un alternatīvajiem kārtridžiem ir vismaz 1 (viens) gads. 

3.5. Garantija printeru, skeneru un faksu remontam ir vismaz 6 (seši) mēneši.  

3.6. Garantijas laiku sāk skaitīt no Preču piegādes/Pakalpojuma sniegšanas dienas, kas 

tiek fiksēta pieņemšanas – nodošanas aktā vai Preču pavadzīmē – rēķinā. 

3.7. Garantijas laikā Precēm konstatētie bojājumi, kas radušies ražotāja vai 

PĀRDEVĒJA vainas dēļ, jānovērš bez maksas 5 (piecu) kalendāro dienu laikā. 

3.8. Garantijas laikā Pakalpojuma sniegšanā konstatētie trūkumi, kas radušies 

PĀRDEVĒJA vainas dēļ, jānovērš bez maksas 5 (piecu) kalendāro dienu laikā. 

3.9. Ja defektu nav iespējams novērst 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, pēc PIRCĒJA 

pieprasījuma Prece uz remonta laiku tiek aizstāta ar līdzvērtīgu. 

 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. PIRCĒJS apņemas samaksāt PĀRDEVĒJAM par piegādātajām Precēm un 

sniegtajiem Pakalpojumiem saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

4.2. PĀRDEVĒJS apņemas 1 (vienas) darba dienas laikā no PIRCĒJA pasūtījuma 

apstiprinājuma saņemšanas piegādāt PIRCĒJAM Preces un sniegt Pakalpojumus, saskaņā ar 

PIRCĒJA pasūtījumu, kas nosūtīts uz Līguma 7.4.punktā norādītajām e-pasta adresēm. 

4.3. PĀRDEVĒJS apņemas kopā ar Preci iesniegt PIRCĒJAM visus ar to saistītos 

tehniskos dokumentus un garantijas apkalpošanas dokumentāciju latviešu valodā. 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Par Līguma 2.10. punktā noteiktā maksājuma nokavējumu PĀRDEVĒJAM ir 

tiesības pieprasīt no PIRCĒJA līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no neveiktā 

maksājuma summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās 

Līguma summas. 

5.2. Par Līguma 4.2. punktā noteiktā Preču piegādes vai Pakalpojuma sniegšanas 

termiņa nokavējumu PIRCĒJAM ir tiesības pieprasīt no PĀRDEVĒJA līgumsodu 0,2% (nulle 

komats divi procenti) apmērā no nepiegādāto Preču vai nesniegtā Pakalpojuma summas par 

katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas. 

5.3. Visus riskus par Preču saglabāšanu un transportēšanu līdz to piegādei PIRCĒJA 

juridiskajā adresē, nes PĀRDEVĒJS. 

5.4. Puses nav atbildīgas par savu saistību pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu, ja cēlonis 

ir nepārvarama vara. 

 

 

 



6. LĪGUMA LAUŠANA 

6.1. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, brīdinot otru Pusi rakstveidā 30 

(trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš. Līdz Līguma izbeigšanai Pusēm jāveic visus 

savstarpējos norēķinus, kas izriet no Līguma.  

6.2. PIRCĒJAM ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu, brīdinot PĀRDEVĒJU 

rakstveidā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, gadījumā, ja PĀRDEVĒJS nepilda kādu 

no Līguma noteikumiem, PĀRDEVĒJS samaksā PIRCĒJAM līgumsodu 10% apmērā no 

kopējās Līguma summas. 

 

6. PAPILDUS NOTEIKUMI 

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai 

Pušu savstarpējo Līguma saistību izpildei. 

7.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā 

pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, pēc prasītāja izvēles tiks izšķirts saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem vispārējās jurisdikcijas tiesā. 

7.3. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir sastādāmi, Pusēm rakstiski vienojoties, 

pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.4.  PIRCĒJA pārstāvji Līguma izpildē ir Informātikas daļas vadītāja Māra Grīviņa, 

tel. 67358155, e-pasts: mara.grivina@rct.lv un Datortīkla inženieris Aigars Andžāns, 

tel.67358155, e-pasts: aigars.andzans@rct.lv . 

7.5. PĀRDEVĒJA pārstāvji Līguma izpildē ir :Biznesa klientu apkalpošanas 

speciāliste Natālija Veselova, tel. 25499599, e-pasts: natalija@bte.lv, info@bte.lv. 

7.6. LĪGUMS uzrakstīts uz 11 (vienpadsmit) lappusēm, latviešu valodā, t.sk. 

Pielikums Nr. 1 "Tehniskā specifikācija" uz 5 (piecām) lapām un Pielikums Nr. 2 "Finanšu 

piedāvājums" uz 3 (trijām) lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PIRCĒJA, 

otrs pie PĀRDEVĒJA. 

 

8. PUŠU REKVIZĪTI  

 

PIRCĒJS PĀRDEVĒJS 

AS "Rīgas Centrāltirgus" 

Vien. reģ. Nr. 50003249741 

Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050  

Banka: AS "Citadele banka" 

Konts: LV62 PARX 0001 1042 1040 5 

 

 

 

_______________________(A.Morozovs) 

 

 

_______________________(K.Zauls) 

 

 

_______________________(V.Karnītis) 

SIA "Biroja Tehnikas Eksperts" 

Vien. reģ. Nr. 50103235771 

Kurmales iela 55/1, Mārupe, Mārupes novads,  

LV-2167 

Banka: AS "SWEDBANK" 

Konts: LV72HABA0551025609825  

 

 

_________________________(J.Šmits) 
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